Jaaroverzicht 2015/2016 Vechthoenderfokkersvereniging Nederland.
De Vechthoenderfokkersvereniging Nederland is de speciaalclub voor vechthoenders in Nederland!
De clubdag met jaarvergadering op zaterdag 26 september was door de aanwezigheid van zoveel leden
met hun dieren een succes. Het werd weer gehouden op de voor ons bekende locatie t.w. het clubgebouw
van de AKV in Amersfoort.
Opnieuw werd er een keuring aan vastgekoppeld. Er waren 40 leden aanwezig op de jaarvergadering.
Een ruim aantal vergeleken met de laatste jaren. Een prima zaak!
Het aantal van 132 meegebrachte dieren oversteeg de verwachtingen en kon maar net geplaatst worden.
Peter van den Broek wint met Aseel patrijsbont MJ en Wim Voskamp MEV patrijs VJ.
Het signaal van de leden is duidelijk en we willen op deze ingeslagen weg verder gaan.
Het vertrek van Penningmeester Tom Rhebergen is besproken en leverde geen kandidaten op.
Het bestuur zal de waardering voor zijn bestuursbijdrage aan de VFV nog tot uitdrukking brengen op
de komende jaarvergadering. Gerrit Wunderink is door het bestuur aangewezen als interim
penningmeester. Toch blijft het gewenst ons bestuur uit te breiden met een nieuw bestuurslid.
Begin januari werd onze Nationale Bondsshow bij de Oneto gehouden. De nieuwe locatie in de hangar
nr 11 van het voormalig vliegveld Twente was ruim opgezet en gaf nauwelijks problemen.
Ook de toegankelijkheid en het parkeren was goed geregeld. Het aantal inzendingen en de kwaliteit voor
deze VFV clubshow was verrassend groot. Daarbij heeft de verkoopklasse goede zaken gedaan.
Alle prijswinnaars ontvingen het nieuwe VFV prijsrozet op hun kooi.
De hoofdereprijzen gingen naar; Beste vechthoen haan –Aseel van P. v.d. Broek
Beste vechthoen hen – Maleier van Guus Hendricks
Beste vechtkriel haan – MEV van G. Barink
Beste vechtkriel hen- Ko Shamo van G. Eilander/ Comb. Blackred
De vele bezoekers hebben onze dieren allemaal uitgebreid kunnen bewonderen.
Op 19 maart hebben we weer onze hanenkeuring kunnen houden. Er was voldoende animo om deze
gezellige dag door te kunnen laten gaan. Het AKV- gebouw te Amersfoort voldoet nog steeds.
De perfecte locatie voor mens en dier. Voor de komende jaren hebben we daar onze de hanenkeuring- en
de clubdagdata vastgelegd. De 83 ingezonden hanen leverden veel mooie beoordelingen op. Alle niet
erkende rassen en kleurslagen dongen mee naar de prijzen.
Onder de inzenders was een delegatie van de Belgische Vechtersclub met Brugse ,Tiense en Luikse
Vechters. De laatste Worsten Pakketten gingen naar: Guus Hendricks – Aseel patrijs / Chris KanyYamato tarwe / Steven Henot – Luikse Vechter blauw goudhalzig .
Bij de krielen waren de gelukkigen; Gerrit Eilander-Ko Shamo tarwe /Gerrit Wunderink- Shamokriel wit
en Arie Verboom met Aseel wit.
Als bestuur hebben we het afgelopen seizoen 4 maal vergaderd steeds thuis bij een bestuurslid.
Het DB was vertegenwoordigd op de Diertechnische raad, de Jaarvergadering van de KLN en de OLN.
Het ledental van onze club was aan het eind van het clubjaar (31 juni) 112 leden. Een kleine teruggang
dus t.o.v. vorig jaar. Helaas moesten wij 4 leden van de ledenlijst afvoeren omdat zij hun contributiegeld
niet hadden voldaan ondanks meerdere verzoeken van onze kant. Ook hebben er 3 leden opgezegd en
zijn er 2 overleden. Gelukkig zijn er afgelopen jaar 9 nieuwe leden aangemeld en ingeschreven.
Verder zijn er diverse vragen bij het secretariaat binnengekomen voor info en/of aanschaf van dieren en
de keuze van vechthoenderkeurmeesters op de club- en districtshows. Daarnaast was het verzoek tot de
ondersteuning van de vechthoendershow Gallus Spectaculum International op 16 jan. 2016 in
Roosendaal. Voor zover mogelijk is hierop positief gereageerd.
Tot slot wil ik, namens het bestuur, al degenen bedanken die zich voor onze speciaalclub hebben ingezet
en tot ziens op onze jaarvergadering te Amersfoort.
Gerrit Wunderink, secretaris.

